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………..….,dnia………… 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2.374.2.2.168.2019.AS 
                       

                          
 
 

FORMULARZ OFERTY  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 
na wykonanie dostawy przyczepy z podnośnikiem balkonowym.          

 (przedmiot zamówienia) 
 
I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia 
 

II. Nazwa i adres WYKONAWCY 
NAZWA: ………………………………………………………………………………… 
ADRES: ………………………………………………………………………….……...…     
NIP: …………………………………………………………………………….…….…… 
 
OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail)…………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
   Cena brutto ogółem ( podsumowanie kolumny 5): ………………………………  zł 
   w tym podatek VAT: w wysokości ( 23 %),…………..…...…..… zł 
   słownie brutto: ……………………………………………………..…………………………….…….…   
 

2. Termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy 
3. Warunki i miejsce dostawy:  

Wydział transportu i Zaopatrzenia, ul. Węglowa 18a, 81 – 338 Gdynia , dostawa w dni robocze  w godz. 
8.00-14.00. 
Dostarczenie przyczepy na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był fabrycznie nowy (2018 lub 2019 rok produkcji). 
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad 
fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z 
opisem przedmiotu zamówienia).  

5. Wymagana gwarancja na ww. towar – minimum 12 miesięcy, od daty otrzymania towaru przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przyczepy dostępny na terenie 
województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych. 

7. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 1 
8. Na dostarczony towar udzielamy ……. miesięcznej gwarancji. 
9. Oferowany towar (nazwa i typ): 

…………………………………..……………………………………………..…………………………, 
 
zgodnie z poniższą tabelą: 
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
jm. ilość Cena brutto  

1 2 3 4 5 

1 

Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego z 
wysięgnikiem teleskopowym na przyczepie 
samochodowej z pakietem zapewniającym poruszanie się po 
drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – 
Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy. 
 
Parametry techniczne i wyposażenie zestawu: 

1) Zasilanie: akumulatorowe o napięciu baterii 24V DC, 
ewentualnie możliwość dodatkowego zasilania z sieci 230V;  

2) Wskaźnik naładowania baterii; 
3) Maksymalna wysokość robocza min. 12m; 
4) Maksymalna wysokość platformy min. 10m; 
5) Wysięg boczny min. 5m; 
6) Długość platformy min.0,6m; 
7) Szerokość platformy min.1m; 
8) Maksymalny udźwig na koszu przy maksymalnym wysięgu 

bocznym min. 180kg; 
9) Kąt obrotu min 355stopni; 
10) Hydraulicznie rozkładane podpory; 
11) System opuszczania awaryjnego; 
12) Masa całkowita zestawu maks. 1600kg; 
13) Szerokość robocza maks. 4m; 
14) Wysokość transportowa maks. 2,2m; 
15) Szerokość transportowa maks. 1,8m; 
16) Hamulec najazdowy; 
17) Koło wsporcze dyszla; 
18) Ogumienie kół przyczepy – pneumatyczne; 
19) W pełni proporcjonalne elementy sterowania hydraulicznego 

(sterowanie z kosza i z dołu); 
20) Czujnik nadmiernego przechyłu; 
21) Zaczepy bezpieczeństwa w koszu; 
22) Linia 230V doprowadzona do kosza i gniazdo 230V w 

koszu; 
Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi 
podnośnika w języku polskim wraz z dokumentacją (badanie i 
dopuszczenie) niezbędną dla rejestracji UDT oraz świadectwo 
homologacji niezbędne do zarejestrowania przyczepy. 
 
Dostarczenie przyczepy na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór 
końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

szt. 1 ………………….. 

 
Oferowany podnośnik musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski. 
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 
transportu przyczepy na wskazane miejsce dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi 
przyczepy oraz zasad bezpiecznego użytkowania. Ponadto towar musi być opakowany w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami 
określonymi w Formularzu Oferty.  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę 
do nich zastrzeżeń. 
 
   
………………………., dnia ………………………   
 
                                                                                              ………………………………  

     
                   podpis Wykonawcy    

   


